
 

Schoolinformatie       Nieuwsbrief april 2022 
Personeel 
• Juf Suus gaat obs Bloemhof verlaten. Na een aantal jaren op obs Bloemhof als groepsleerkracht en de 

laatste 2½ jaar als intern begeleider op onze school gewerkt te hebben, heeft juf Suus besloten om de 
school te gaan verlaten en een andere uitdaging aan te gaan. Juf Suus zal de nog lopende zaken 
afhandelen en dan haar werkzame periode als intern begeleider op obs Bloemhof afsluiten en haar 
loopbaan voortzetten op obs de Boog. Het spreekt vanzelf, dat wij haar gaan missen, maar we wensen 
haar veel plezier en succes met haar verdere carrière. 

• Na de voorjaarsvakantie is Juf Myria in groep 6 gestart. Na een wat onwennige opstartperiode heeft juf 
Myria nu haar draai in de groep gevonden. Juf Myria is de leerkracht van groep 6 van maandag tot en met 
donderdag en op vrijdag blijft juf Yaelle de leerkracht van groep 6. 

• Momenteel zijn we druk bezig om de plek die juf Roos heeft achtergelaten en de plek van intern begeleider 
die juf Suus gaat achterlaten in te vullen. U wordt hiervan op de hoogte gehouden! 

 
Nieuws uit de groepen 
• Groep 7 is op maandag 4 april op excursie naar de Rotterdams Droogdok Maatschappij geweest. De 

excursie stond in het teken van de Techniekdagen. De Techniekdagen is een initiatief van de Gemeente 
Rotterdam om leerlingen uit het basisonderwijs kennis te laten maken met allerlei techniekvakken.  

• Groep 8 zal op woensdag 20 april en donderdag 21 april de IEP-Eindtoets maken. Deze toets geeft een 
beeld van het vervolgonderwijs van de leerlingen uit groep 8. Zo wordt er een advies aan de uitslag van de 
Eindtoets gekoppeld op welk VO-niveau een leerling het best geplaatst kan worden. Wij wensen de 
leerlingen uit groep 8 hele goede en rustige toetsdagen en hopen dat de leerlingen een mooie score zullen 
behalen.  

 
Rotterdams Goud 
• Dit schooljaar zijn de groepen 1, 2, 3 en 6 gestart als focusgroep binnen de pilot Rotterdams Goud. Dit 

betekent dat deze groepen extra aandacht krijgen binnen de pilot. Onze twee schooladviseurs, Robert 
Jacobs en Lucy van den Heuvel, zijn zeer regelmatig in deze groepen te vinden om te observeren. Ook de 
andere groepen worden natuurlijk geobserveerd, maar minder vaak. We zien zelf al een positieve 
verandering in het gedrag van de leerlingen en de behaalde resultaten bij de Cito toetsen. Het geordend 
de school naar binnen gaan en weer uitgaan is een mooi voorbeeld hoe er rust in de school wordt 
gecreëerd. Ook het zien van de leerlingen door de leerkrachten bij binnenkomst in het leslokaal is iets 
nieuws bij ons op school. Het voordeel hiervan is dat de leerkracht de leerlingen het gevoel geven dat er 
aandacht voor hen is. Binnen de school willen wij steeds meer zichtbaar maken dat wij met Rotterdams 
Goud bezig zijn. 

 
Ouderkamer 
• Nu alle beperkingen voor Corona zijn afgeschaft, is juf Safiye weer gestart met activiteiten in de 

ouderkamer. Zo heeft juf Safiye de afgelopen keren een ontbijt voor en met de ouders georganiseerd en 
is er een bijeenkomst geweest waarbij er twee MR ouders ook in de ouderkamer aanwezig waren. Welke 
activiteiten juf Safiye nog meer organiseert in de ouderkamer zal zij vermelden in de parro app. 

• Op 16 mei zal de schoolfotograaf op school aanwezig zijn om weer mooie portret en groepsfoto’s te maken. 
Over de verdere organisatie wordt u nog nader ingelicht via de parro app. 
 

  



 

Nieuwbouw 
• Enige tijd is het rustig geweest op het gebied van de nieuwbouw van het schoolgebouw. Momenteel is er 

een architect bezig met het tekenen van het nieuwe schoolgebouw. Zodra de tekeningen zijn 
goedgekeurd zullen deze met u gedeeld worden. We weten we inmiddels dat het huidige schoolgebouw 
volledig gesloopt zal gaan worden. Om toch ons onderwijs door te laten gaan wij verhuizen naar een 
ander schoolpand. Dit schoolpand zal de oude “Sleutel” zijn aan de Asterstraat 26. De verhuizing staat 
voorlopig gepland aan het eind van dit schooljaar. Momenteel wordt het gebouw gerenoveerd en 
aangepast om ons er in te kunnen huisvesten. Ons huidige schoolgebouw aan de 2e Balsemienstraat zal 
dan vanaf schooljaar 2022-2023 volledig worden afgebroken en daarna weer volledig als een mooie en 
moderne school worden opgebouwd. Het spreekt vanzelf dat al het nieuws over de komende verhuizing 
met u zal worden gedeeld. 

 
Rotterdams Goud 
• Zoals u weet zijn wij vanaf 1 januari 2021 over op een nieuwe manier van lesgeven. Dit nieuwe onderwijs 

heet Goud Onderwijs.In Rotterdam noemen we dit Rotterdams Goud. Rotterdams Goud heeft als doel om 
de uitstroom naar de hogere segmenten op het voortgezet onderwijs te vergroten. Voor de allerbeste 
kansen is het nodig dat de kinderen het allerbeste onderwijs krijgen. De leerkrachten op Pantarijn zijn al 
geruime tijd gestart met het volgen van een intensieve opleiding: Teach Like a Champion (‘lesgeven als 
een kampioen’). Dit is een zeer succesvolle methode, waar in Amerika mooie resultaten mee zijn behaald. 
De leerkrachten gebruiken in Rotterdams Goud de nieuwe aangeleerde Teach technieken, die uw kind 
helpen om zo goed mogelijk mee te kunnen doen met de lessen. De ervaring is dat kinderen veel plezier 
hebben bij deze vorm van lesgeven. Belangrijk bij Rotterdams Goud zijn de routines. Door zaken die vaak 
voorkomen op een dag veelvuldig te oefenen en hierbij te letten op de tijd ontwikkelen we routines. Door 
deze routines winnen wij leertijd, tijd waarin de kinderen kunnen leren en oefenen. Elke minuut telt! Eén 
routine die wij vanaf het begin van het de pilot geoefend hebben, is het betreden van de school. De 
leerlingen van de groepen 5 t/m 8 worden om 8.10 bij de voordeur opgehaald door de groepsleerkrachten. 
Voor de instroomgroep t/m groep 3 geldt hetzelfde alleen worden zij bij de achterdeur opgehaald door de 
groepsleerkrachten. In een lange rij gaan de leerlingen dan de school in. Hierdoor gaat er geen lestijd 
verloren en kunnen de groepsleerkrachten op tijd starten met de les (8.15 uur). Wilt u er zorg voor dragen 
dat uw kind om 8.10 al op het schoolplein klaarstaat om mee te gaan met de groepsleerkracht? Samen 
gaan we met jullie voor goud!  

 
Kom op tijd  
• Wij merken dat er veel kinderen na 8.15 uur nog de school inlopen en daardoor te 

laat in de klas zijn. Graag uw aandacht hiervoor, want het is vervelend voor uw 
kind als hij of zij de start van de dag mist. Ons beleid is dat zodra een kind zes 
keer te laat op school is gekomen, we de ouders een brief sturen. Bij negen keer 
te laat volgt er weer een brief en een uitnodiging op school en bij 12 keer te laat 
volgt een melding bij leerplicht. 

 
Versoepelingen  
• Hoewel er nog steeds besmettingen plaatsvinden, zijn de coronamaatregelen binnen het onderwijs zo goed 

als allemaal komen te vervallen. We zien ook weer ouders in de school! Gelukkig zien wij ook dat het aantal 
kinderen met corona binnen onze school afneemt.  

• Let op: Als uw kind corona gerelateerde klachten heeft, mag hij/zij alleen naar school na een negatieve 
zelftest.  

  



 

Vrijwillige ouderbijdrage:  
• Als school vragen wij aan u als ouder(s) / verzorger(s) jaarlijks een vrijwillige ouderbijdrage Vanuit deze 

ouderbijdrage worden onder andere het schoolreisje, uitstapjes, vieringen, en diverse (sport) activiteiten 
betaald. Het niet betalen van de vrijwillige ouderbijdrage leidt niet tot het uitsluiten van leerlingen van 
deelname van activiteiten. Het is een vrijwillige bijdrage, doch warm aanbevolen. Deze activiteiten bieden 
op verschillende manieren toegevoegde waarde:  
o Extra plezier op school  

Lekker spelen en ontspannen is ook belangrijk. Deze activiteiten bezorgen van extra plezier aan de 
leerlingen op school.  

o Sociaal-emotionele ontwikkeling  
De sportdag of een schoolreis stimuleert de sociale interactie tussen de leerlingen, maar ook tussen de 
leerkrachten en leerlingen.  

o Ouderparticipatie 
Ouders krijgen de gelegenheid om laagdrempelig bij te dragen of meer betrokken te zijn bij het onderwijs 
van hun kind.  

• Wij vragen u de vrijwillige ouderbijdrage voor eind april over te maken. De vrijwillige ouderbijdrage wordt 
via WisCollect geregeld en u heeft hierover een mail ontvangen met een betaallink.  
 

Tevredenheidsonderzoeken  
• In de afgelopen periode zijn er binnen onze school tevredenheidsonderzoeken uitgezet onder de kinderen 

van de groepen 6 t/m 8 en onder de ouders.  
Het rapportcijfer dat de kinderen hebben gegeven is dit jaar een 9,1.  
Het rapportcijfer dat de ouders gegeven hebben was twee jaar geleden een 6,7 en is nu een 8,1.  
Bij de ouderpeiling was de reactie 37%. Twee jaar geleden was dit 12%. Een verbetering van 25%! We 
hopen wel dat bij de volgende ouder tevredenheidspeiling er weer een stijging van de reactie zal zijn. 
 

Agenda 
• Voor de maand april geldt: 

Datum: Wat: Voor wie / Extra informatie: 
donderdag 14 april Paasontbijt U ontvangt hier nog nadere informatie 

over 
vrijdag 15 april Goede Vrijdag Iedereen vrij 
maandag 18 april 2e Paasdag Iedereen vrij 
woensdag 20 april 1e dag IEP-Eindtoets Groep 8 
donderdag 21 april 2e dag IEP-Eindtoets Groep 8 
vrijdag 22 april Koningsdagspelen U ontvangt hier nog nadere informatie 

over 
maandag 25 april tot en met 
vrijdag 6 mei 

Meivakantie Iedereen vrij 

 


